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רולטור
רולטור זה מאפשר הליכה נוחה יותר עבור אלה המתקשים בתנועה באופן חופשי מחוץ לבית .הליכון
רולטור זה
רולטור מגיע עם שני מעצורי יד דבר המאפשר בטיחות רבה למשתמש המבוגר ,כמו כן
ניתן לקיפול .רולטור שונה מההליכון הקלאסי שאנו מכירים משום שהשימוש העיקרי הוא בתוך הבית ,כאשר
רולטור מאפשר תנועה קלה יותר מחוץ לסביבת המגורים.

חלק מבני גיל הזהב מוצאים עצמם תלויים באחרים ומאבדים חלק מעצמאותם ,אך מוצר כמו הליכון 3
גלגלים יכול להקנות שוב עצמאות ותחושת בטחון להסתובב בחוץ ללא צורך בתמיכה של אדם נוסף.

האפשרות קיפול של הרולטור חוסכת מקום רב באחסון ,מאפשרת למבוגר לנוע ביתר קלות במתחמים
צרים כמו מעלית ,כמו כן בני המשפחה עם רכבים יכולים לאסוף את סבא וסבתא ולהכניס את ההליכון
לרכב ללא בעיה.

משקל רולטור  8 :ק"ג ניתן למצוא בתחום זה גם הליכון עם גלגלים ,רולטור  4גלגלים ומושב המאפשר
מנוחה בכל מקום וכמובן מגוון מקלות הליכה.
רולטור – מתגברים על מגבלות
בעידן המתקדם שבו אנו חיים ,ובזכות הישגים רבים ברפואה ,הוארכה תוחלת החיים ,ונעים לראות כיצד
יותר ויותר קשישים נהנים מגיל הזהב שלהם .אך לא רק הרפואה התקדמה ,כי אם גם הטכנולוגיה ,וכיום
ניתן למצוא שפע של מוצרי עזר למבוגרים ולקשישים ,שעוזרים להם להתגבר על מגבלות ועל קשיים,
ולהפוך את חייהם לטובים ואיכותיים יותר .אחד מהעזרים הללו הוא רולטור ,שנועד להעניק לבני גיל הזהב
תנועה קלה ונוחה ,ושתי אלו מאפשרות גם עצמאות רבה ,תחושת סיפוק וביטחון והמשך חיים תקין ונעים.
מה זה בדיוק רולטור ?
למעשה רולטור הוא הליכון משוכלל .זהו הליכון עם גלגלים ,המשמש ככלי עזר משוכלל לכל מי שנזקק
לסיוע בהתניידות היומיומית שלו .בעזרת רולטור ניתן להגדיל את מידת העצמאות ואת היכולת התנועתית
בבית ובחוץ ,וכך לאפשר תפקוד תקין .ההבדל בין הליכון ובין רולטור טמון בקצב ההליכה .בניגוד להליכון,
רולטור מאפשר תנועה מהירה יותר ,ומספק ביטחון רב ,ועל כן קשישים ומבוגרים רבים מעדיפים להיעזר בו,
כשהם יוצאים מהסביבה הבטוחה של ביתם .כמו כן ,רולטור ניתן לסגירה ופתיחה ,כלומר ניתן להעמיסו על
רכב או על אוטובוס וגם לאחסן אותו בקלות .מכאן ,שלמעשה רולטור נועד למי שמעוניין לשמור על
עצמאות גבוהה יותר ולהמשיך בתפקוד היומיומי הרגיל .בנוסף ,מספק רולטור תמיכה רבה ומונע תחושת
עייפות ,חוסר יציבות והיעדר שליטה ,ובכך מאפשר עצמאות רבה יותר ומפחית את ההיזדקקות לעזרה
נוספת.
איך בוחרים רולטור מתאים?
בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות והקדמה בתחום העזרים לקשישים ,ניתן כיום למצוא רולטור במגוון רחב של
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דגמים ואפשרויות .ישנו רולטור עם שלושה גלגלים ,המשמש כפתרון אידיאלי להליכה מחוץ לבית ,וישנו
רולטור משוכלל יותר עם ארבעה גלגלים ,שהוא רחב יותר ומכיל גם מושב למנוחה .ניתן למצוא רולטור
עשוי אלומיניום וקל משקל ,או רולטור כבד יותר ,בהתאמה לצרכים המשתנים של כל אדם .יש לבצע
התאמה בין רולטור ובין מי שזקוק לו ,ולבדוק האם ישנו צורך יומיומי באותו רולטור או רק מדי פעם ,האם רצוי
לבחור רולטור עם מושב למנוחה או להסתפק בדגם פשוט יותר של רולטור ללא מושב .רצוי לכוונן את
גובהו של רולטור ,כך שיתאים לגובהו של האדם ,וישמש אותו בצורה האופטימלית .יש לוודא כי אותו
רולטור שבחרתם מתאים לנשיאת חפצים או ציוד רפואי במידת הצורך ,ולוודא כי גלגליו של אותו ולטור הם
איכותיים ,וכי יש לו מעצורים ובלמים קלים לתפעול ,חזקים ועמידים ,שיעניקו את תחושת הביטחון המירבית
למשתמש .ניתן להוסיף אביזרים נוספים לכל רולטור ,כדי להפוך כל יציאה מהבית לנוחה ובטוחה ,כגון סל
אחסון ,סלסלה ,מתקן תלייה ,פנס לגלגלים ומגש נצמד.
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